Ε δήιςζε – πνμθήνολε ημο Ιίθε Θεμδςνάθε,

πμο γνάθηεθε δύμ μένεξ μεηά ημ πναληθόπεμα ηςκ Σοκηαγμαηανπώκ, ζηηξ 23
Απνηιίμο ημο 1967, θαη απεοζοκόηακ «πνμξ ηε Δηεζκή Κμηκή Γκώμε, ημκ λέκμ Τύπμ θαη
ηηξ λέκεξ Πνεζβείεξ».
Όηακ ό ι μ ξ , ζ π ε δ ό κ , μ π μ ι η η η θ ό ξ θ ό ζ μ μ ξ π η ά ζ η ε θ ε ζ η μ κ ύ π κ μ –
μαδί θαη ε εγεζία ηεξ Ανηζηενάξ – μ Μίθεξ είπε έημημε ηεκ απάκηεζε γηα Ακηίζηαζε,
Ονγάκςζε θαη Αγώκα.

Πα ζοκζήμαηα – μεκύμαηα ήηακ ήδε γκςζηά:
Γιεοζενία, Δεμμθναηία, αδμύιςηε Γιιάδα.
Δεκ άνγεζε θαη
Ιεηώπμο (ΝΑΙ).

ε

ηδνοηηθή

δηαθήνολε

ημο

Ναηνηςηη θμύ

Αοηή ηεκ πνμθήνολε μάξ ηεκ πνμζθόμηζε, ζε μηα ζοκςμμηηθή ζοκάκηεζε,
πνμγναμμαηηζμέκε από πνηκ, έκαξ άγκςζημξ ζε μαξ κεανόξ. Βνεζήθαμε θάπμημη ζύκηνμθμη
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ζ’ έκα θαθεκείμ, δίπια ζηεκ εθθιεζία ημο Δημκοζίμο ημο Ανεμπαγίηε, γηα εκεμένςζε
ζπεηηθά με ηεκ πηζακή δνάζε μαξ. Μαξ πιεζίαζε μ κεανόξ, νώηεζε πμημξ είκαη μ Τάθεξ
Παιεόξ, θαη μμο πανέδςζε ηε πεηνόγναθε πνμθήνολε ιέγμκηαξ όηη ηε ζηέικεη μ Μίθεξ.
Έκαξ από ημοξ ζοκηνόθμοξ ήηακ θαη μ Γηώνγμξ μ Βόηζεξ, πμο – ηε μένα ημο
πναληθμπήμαημξ – έθιερε από ηα γναθεία ηεξ ΓΣΗΓΑ ημκ πμιύγναθμ θαη ηε
γναθμμεπακή. Σ’ αοηά έγναρε θαη ηύπςζε ηεκ πνμθήνολε, ε μπμία δηαθηκήζεθε ζε Γιιάδα
θαη ελςηενηθό.
Η θίκεζε αοηή ημο Μίθε θαη ηςκ ιίγςκ ζηειεπώκ ηςκ Λαμπνάθεδςκ, πμο πήνακ ημ
μήκομα γηα ακηίζηαζε θαηά ηεξ δηθηαημνίαξ ηςκ ζοκηαγμαηανπώκ, θαη πμο ηαναθμύκεζε ηα
αηθκηδηαζμέκα εγεηηθά ζηειέπε ημο ΚΚΓ, ώζηε κα βγμοκ από ηεκ απναλία ημοξ, δεκ έμεηκε
αηημώνεηε. Έηζη, πμιύ ζύκημμα, ηόζμ μ Μίθεξ, όζμ θαη ηα πημ δςκηακά ζηειέπε ηςκ
Λαμπνάθεδςκ θαη ηεξ ΓΔΑ, θαπειώζεθακ, παναμενίζηεθακ θαη μη «ηοθιμπόκηηθεξ»
βγήθακ λακά ζηεκ επηθάκεηα.
Δοζηοπώξ, όμςξ, ε κεμιαία ηςκ Λαμπνάθεδςκ, μ μέγαξ αοηόξ ηνμθμδόηεξ ηεξ
Ανηζηενάξ ζε κέμ, δςκηακό, ακζνώπηκμ δοκαμηθό, απαιιαγμέκμ από ηα εμθοιηαθά θαη
μεηεμθοιηαθά θαηάιμηπα, θαη μ πημ θαηάιιειμξ – οπμθεημεκηθά θαη ακηηθεημεκηθά – αγςγόξ
γηα ημ πέναζμα μηαξ ανηζηενήξ πμιηηηθήξ ζηηξ ιασθέξ μάδεξ, έμεηκε ζημ πενηζώνημ θαη
πάιη.
Αοηή ε πενηζςνημπμίεζε είπε λεθηκήζεη – θαηά ηε γκώμε μμο – από ηε δήιςζε ημο
Ηιία Ηιημύ, ζηε Βμοιή, όηη ε Νεμιαία Λαμπνάθε ήηακ ε Κμμμαηηθή Νεμιαία ηεξ Γ.Δ.Α., θη
αοηό πνμθεημέκμο κα απμθεοπζεί ε δηάιοζή ηεξ.

ελήξ.

Τμ ηζημνηθό, ζύμθςκα με ηεκ πνμζςπηθή μμο άπμρε , έπεη ςξ

Η ηόηε εγεζία ηεξ ΓΔΑ, δηά ζηόμαημξ Ηιία Ηιημύ, βγήθε ζηε Βμοιή θαη δήιςζε όηη
ε Νεμιαία Λαμπνάθε δεκ ήηακ ηίπμηα άιιμ από ηεκ θμμμαηηθή κεμιαία ηεξ ΓΔΑ,
θαηανγώκηαξ, έηζη, αοζαίνεηα, ηεκ αοημκμμία ηεξ, θαη μάιηζηα πςνίξ κα νςηήζμοκ ημοξ
Λαμπνάθεδεξ. Κη όμςξ, γκώνηδακ πμιύ θαιά όηη μη Λαμπνάθεδεξ είπακ εθθναζμέκε
ακηίζεζε ζηε ζέζε αοηή ηεξ ΓΔΑ θαη ήζειακ κα δηαιοζμύκ βίαηα, ώζηε κα βγμοκ ζηεκ
πανακμμία, θαη έηζη κα είκαη έημημμη κα ακηημεηςπίζμοκ ηεκ επενπόμεκε δηθηαημνία.
Βιέπεηε, ηόζμ μ πνόεδνμξ ηςκ Λαμπνάθεδςκ, μ Μίθεξ, όζμ θαη ε απόιοηε πιεημρεθία
ηςκ ζηειεπώκ εθείκςκ πμο δνμύζακ αοηόκμμα θαη όπη όπςξ ηα δημνηζμέκα από ηεκ
ΓΔΑ/ΚΚΓ, έβιεπακ λεθάζανα ηε ζύειια ηεξ δηθηαημνίαξ πμο πιεζίαδε, εκώ μη άιιμη –
όπςξ θαη ζύζζςμε ε ηόηε εγεζία ηεξ Ανηζηενάξ – δεκ έβιεπακ πένα από ηε μύηε ημοξ. Μα
πώξ κα δμοκ, όηακ άιιμη βνίζθμκηακ πηιηάδεξ πηιηόμεηνα μαθνηά, θαη μάιηζηα δμύζακ μέζα
ζημ μκμμαδόμεκμ «ζηδενμύκ παναπέηαζμα», θαη άιιμη ήηακ λεθμμμέκμη από ηηξ ιασθέξ
μάδεξ!...
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Ο Ηιίαξ Ηιημύ, πμο «οπέγναρε» ζηε Βμοιή, με ηε δήιςζή ημο, ηε
ζοννίθκςζε ηεξ Νεμιαίαξ ηςκ Λαμπνάθεδ ςκ
θαη ηεκ θαηάνγεζε ηεξ αοημκμμίαξ ηεξ.
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Με ηε δήιςζε αοηή ηεξ ΓΔΑ μπμνεί ε Νεμιαία Λαμπνάθε κα γιίηςζε ηε δηάιοζή
ηεξ, γηαηί μαδί ηεξ έπνεπε κα δηαιοζμύκ θαη μη άιιεξ θμμμαηηθέξ κεμιαίεξ, αιιά
ζοννηθκώζεθε θάζεηα θαη ηαπύηαηα. Έηζη, ιίγμ πνηκ ένζεη ε δηθηαημνία – ζηεκ εθηάπνμκε
δηάνθεηα ηεξ μπμίαξ «ζάθηεθακ» θαη ηοπηθά μη Λαμπνάθεδεξ – ε Δεμμθναηηθή Νεμιαία
Λαμπνάθε ήηακ απιώξ μηα μηθνμγναθία ηεξ αοζόνμεηεξ Κίκεζεξ Νέςκ «Γνεγόνεξ
Λαμπνάθεξ». Έηζη, θαη ε κεμιαία πηάζηεθε, θονημιεθηηθά, ζημκ ύπκμ θαη ηα ζηειέπε ηεξ
μδεγήζεθακ ζηηξ θοιαθέξ, ζηα βαζακηζηήνηα θαη ζηεκ ελμνία, όπςξ θαη μιόθιενε ε εκ
Γιιάδη εγεζία ηεξ Ανηζηενάξ.
Γοηοπώξ, όμςξ, μ Πνόεδνμξ ηςκ Λαμπνάθεδςκ, μ Μίθεξ, όπη μόκμ ημοξ λύπκεζε,
αιιά θαη ημοξ έβγαιε από ημ ιήζανγμ πμο βνίζθμκηακ, με ηεκ πνμθήνολε πμο απεύζοκε
πνμξ ημκ Γιιεκηθό ιαό, ημοξ Λαμπνάθεδεξ θαη πνμξ ηεκ εγεζία ηεξ Ανηζηενάξ πμο
βνηζθόηακ ζημ ελςηενηθό, πενίπμο 30 ώνεξ μεηά ημ πναληθόπεμα ηςκ ζοκηαγμαηανπώκ.
Σ’ αοηή ηεκ πνμθήνολε ημοξ θαιμύζε, όπη μόκμ κα πνμβάιμοκ ακηίζηαζε, αιιά θαη κα
ανπίζμοκ αμέζςξ κα μνγακώκμοκ έκα ακηηδηθηαημνηθό μέηςπμ ακηίζηαζεξ. Ακ δεκ οπήνπε
ε ζηάζε αοηή ημο Μίθε, ε ενςηθή ανηζηενά ηεξ Γιιάδαξ ζα ήηακ όπη γηα γέιηα, αιιά γηα
θιάμαηα. Ε α ο ζ ό ν μ ε η ε θ α η α ζ η ν α π η α ί α α ο η ή θ ί κ ε ζ ε η μ ο Ι ί θ ε ,
θαζώξ θαη ηςκ Θαμπνάθεδςκ εθείκςκ, πμο έζηεζακ -μέζα ζε
ιίγεξ
μένεξηηξ
ακηηδηθηαημνηθέξ
μνγακώζεηξ,
δείπκμοκ
λεθάζανα πόζμ θαζανά βιέπεη έκαξ ιαόξ, όηακ απμθαζίδεη
μόκμξ ημο θαη αοηόκμμα.
Μέζα από ημ ζύκμιμ ηεξ δνάζεξ ηεξ, ηεκ αγςκηζηηθόηεηα θαη ηε
μαπεηηθόηεηα πμο δηέθνηκε η α ζηειέπε ηεξ θαη ηεκ ηενάζηηα – θαηά ηε
γκώμε μμο – πνμζθμνά ηεξ Νεμιαίαξ Λαμπνάθε, ζ α πενίμεκε θακείξ όηη
από εθείκε ηε γεκηά, ηε γεκηά ημο 114, ημο 15%, ηςκ πμνεηώκ εηνήκεξ
θαη ηςκ Λαμπνάθεδςκ, ζα πνμέθοπηε ε θοζηθή ακακέςζε ηεξ εγεζίαξ
μιόθιενεξ ηεξ ειιεκηθήξ Ανηζηενάξ. Τειηθά, όμςξ, μεηά ηε
μεηαπμιίηεοζε θαη μέπνη ζήμενα, όια ηα ζημηπεία απμδεηθκύμοκ όηη μ
πόιεμμξ ακάμεζα ζημοξ Λαμπνάθεδεξ θαη ημοξ παιαημθμμμαηηθμύξ ηεξ
Ανηζηενάξ ζοκεπίδεηαη αθόμε.
Η γεκηά ηςκ Λαμπνάθεδςκ έπεη ελμβειηζηεί ζπεδόκ από πακημύ, εκώ, ακηίζεηα,
έπεη πνμςζεζεί ε γεκηά ημο Πμιοηεπκείμο θαη ε γεκηά μεηά από αοηήκ, πμο είκαη γεκηέξ
πενηζζόηενμ θμμμαηηθμπμηεμέκεξ από ηε γεκηά ηςκ Λαμπνάθεδςκ.
Σημ ζύκμιό ηεξ, ε εγεζία ηεξ Ανηζηενάξ, αοηή πμο ζοκδέεηαη αθόμα με ηα ιάζε ηήξ
μεηαπειεοζενςηηθήξ θαη πνμδηθηαημνηθήξ πενηόδμο, γκςνίδεη, ζήμενα, πμιύ θαιά, πςξ
έκα από ηα θαηκμύνηα μεγάια ιάζε ηεξ ήηακ θαη ε πμιηηηθή πμο εθάνμμζε απέκακηη ζημ
θίκεμα ηςκ Λαμπνάθεδςκ. Έηζη, πνμζπαζώκηαξ κα θναηήζεη μαθνηά ημοξ εθπνμζώπμοξ
εθείκμο ημο θηκήμαημξ (εθηόξ από θείκμοξ πμο, μέζα ζημοξ Λαμπνάθεδεξ, ήηακ
θμμμαηηθμί), επηπεηνεί κα λεπάζεη θαη πάιη έκα αθόμα ιάζμξ ηεξ.
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Ε γεκηά πνηκ από ημοξ Θαμπνάθεδεξ έδεζε
ενςηθέξ ζηηγμέξ ημο ανηζηενμύ θηκήμαημξ, αιιά,
θονίςξ,
ηε
κμμηνμπία
θαη
ημοξ
θακόκεξ
ηεξ
πανακμμίαξ,
πμο
δεκ
επέηνεπε
ηεκ
πμιηηηθή
«θνηηηθή» θαη ιεηημύνγεζε απέκακηη ζηε γεκηά ηεξ
επμπήξ εθείκεξ με πμιύ δέμξ.
Η

γεκηά μεηά ημοξ Λαμπνάθεδεξ, δοζηοπώξ, είκαη
πμιύ μαθνηά από όια ηα παναπάκς, ώζηε, ηειηθά, κα ηεξ
είκαη εοθμιόηενμ κα ζαομάδεη ηα ενςηθά απμιηζώμαηα,
αθόμα θαη με ηα ιάζε ημοξ, θαη κα θμιαθεύεηαη αιόγηζηα,
όηακ ζομβαίκεη κα ζοκοπάνπεη με ηα μεγάια επηδώκηα
ζηειέπε ηεξ επμπήξ εθείκεξ.
Ε

γεκηά ηςκ Θαμπνάθεδςκ, όμςξ, ήηακ ηόζμ θμκηά
ζηεκ
πενίμδμ
εθείκε,
με
απμηέιεζμα
κα
οπμζηεί
αμεζόηενα
ηηξ
ζοκέπεηεξ
όιεξ
εθείκεξ
ηεξ
μεηεμθοιημπμιεμηθήξ πμιηηηθήξ, ηεξ γεμάηεξ ηνμμμθναηία
θαη βία – ηδηαηηένςξ, μεηά ημ 1958 – αιιά θαη ηόζμ
μαθνηά, ώζηε κα μπμνέζεη κα θάκεη ηεκ επηθίκδοκε, γηα
ηε «ζμθή» εγεζία ηεξ Ανηζηενάξ, απμμοζμπμίεζή ηεξ.
Έηζη, μεηά ηεκ ενςηθή, όζμ πμηέ άιιμηε, γεκηά ηεξ
Ακηηθαζηζηηθήξ Ακηίζηαζεξ, ε εγεζία ηεξ παναδμζηαθήξ
Ανηζηενάξ πανέδςζε ζηεκ ηζημνία άιιε μηα πνμδμμέκε
γεκηά, ηε γεκηά ηςκ Λαμπνάθεδςκ.

ΝΑΘΕΜΠΑΗΕΟ
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Γηα όζμοξ, εκδεπμμέκςξ, δοζθμιεύμκηαη κα ακαγκώζμοκ ημ θείμεκμ ηεξ
δήιςζεξ – πνμθήνολεξ, ημ παναζέημομε με εοθνηκέζηενμ ηνόπμ.
Μη
Έιιεκεξ
ενγάηεξ,
αγνόηεξ,
οπάιιειμη,
επηζηήμμκεξ,
βημηέπκεξ, δηακμμύμεκμη
Μη
παηνηώηεξ
Έιιεκεξ
αληςμαηηθμί,
θακηάνμη,
καύηεξ,
αενμπόνμη, πςνμθύιαθεξ, αζηοκμμηθμί
Ε πενήθακε ειιεκηθή Κεμιαία
Άκδνεξ θαη γοκαίθεξ
Κέμη θαη γένμη
Όιμη μη Έιιεκεξ παηνηώηεξ
Οεθώκμκηαη ζακ έκαξ άκζνςπμξ
Ιπνμζηά ζημοξ θαηαιύηεξ ηςκ ειεοζενηώκ μαξ,
Ναναμενίδμοκ ηηξ πμιηηηθέξ δηαθμνέξ.
Γκώκμκηαη θάης από ηα θμηκά ιάβανα πμο γνάθμοκ:
ΓΘΓΡΘΓΞΖΑ – ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑ – ΓΘΘΑΔΑ!
Γκώκμκηαη μαπεηηθά μέζα ζε έκα
ΓΘΚΖΗΜ ΝΑΠΞΖΩΠΖΗΜ ΑΚΠΖΔΖΗΠΑΠΜΞΖΗΜ ΙΓΠΩΝΜ
Γηα μαξ δεκ οπάνπεη ηώνα πανά έκα θμηκό ηδακηθό, έκαξ θμηκόξ
ζθμπόξ:
Νώξ ζα βγάιμομε ηεκ Γιιάδα από ηεκ κηνμπή ηεξ ηονακκίαξ
Ιε θάζε ζοζία!
Πηξ θανδηέξ μαξ θιμγίδεη πύνηκμ μίζμξ γηα ημοξ ηονάκκμ οξ
Μη θαηαιύηεξ ημο Οοκηάγμαημξ
Μη βηαζηέξ ηεξ Δεμμθναηίαξ
Μη επζνμί ηεξ Γιεοζενίαξ
Μη πνμδόηεξ ημο Έζκμοξ πμο πίζηερακ όηη ζα γμκαηίζμοκ με
ηε βία ημκ αδμύιςημ Θαό μαξ,
Αξ είκαη βέβαημη πςξ ζε ιίγμ ζα ηνέμμοκ μπνμζηά ζηεκ μνγή
ημο γίγακηα Γιιεκηθμύ Θαμύ
Ηαη ηόηε δεκ ζα βνεζεί γςκηά ηεξ ειιεκηθήξ γεξ γηα κα ημοξ
θνύρεη
Οηε πώνα πμο γεκκήζεθε ε Δεμμθναηία ΝΓΘΑΖΚΜΡΚ ΜΖ
ΠΡΞΑΚΚΜΖ
ΗΑΠΩ Ε ΒΑΟΖΘΜΦΑΟΖΟΠΖΗΕ ΔΖΗΠΑΠΜΞΖΑ
ΓΛΩ Ε ΛΓΚΕ ΑΗΞΖΔΑ!
ΗΑΠΩ Μ ΙΝΜΓΖΑΟ – ΗΜΘΖΑΟ!
ΔΕΠΩ Ε ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑ!
ΔΕΠΩ Μ ΓΘΘΕΚΖΗΜΟ ΘΑΜΟ!
ΔΕΠΩ Ε ΓΘΘΑΔΑ!
[Αθμιμοζεί ε οπμγναθή ημο Ιίθε]
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